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 Wszystkich mieszkańców parafii zapraszamy do 
odkrywania wartości naszych wspólnych korzeni.  

W rodzinach mało wiemy o naszych korzeniach. Zwykle nie rozmawia 
się na ten temat. Pan Jezus ma swój rodowód podany w Ewangelii 
Mateusza. Biblia przez rodowody pokazuje wagę zakorzenienia rodziny 
w historii. Znajomość korzeni rodzinnych umacnia nasze więzi i 
wzajemne relacje. Daje nam to świadomość wspólnego początku i 
pochodzenia.  
W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców parafii do 
wypełnienia w rodzinach krótkiej ankiety nt. rodzinnych korzeni. Oto 
pytania ankietowe: 

- z jakich stron, z jakiej miejscowości pochodzi rodzina (rodzice, dziadkowie) 
- gdzie byli ochrzczeni członkowie rodziny 
- w jakich parafiach przyjmowali sakrament małżeństwa 

 Okazją do wymiany tych informacji w rodzinie może być 
obiad w parafialną Niedzielę Małżeństw (25 września). 

Wypisane odpowiedzi na ankietowe pytania prosimy przynieść do 
kościoła w niedzielę 2 października. Na ich podstawie powstanie 
„MAPA  KORZENI” członków naszej wspólnoty parafialnej, która 
zostanie pokazana w kościele w niedzielę 9 października i na 
nabożeństwie różańcowym będzie okazją, by pomodlić się w intencji 
różnych parafii naszego pochodzenia.  ODKRYWAJMY   WSPÓLNIE   KORZENIE 
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O. Ksawery Knotz 
publikuje książki 
oraz przemierza 
Polskę z 
rekolekcjami i 
spotkaniami dla 
małżonków.  
Będziemy gościć Go 
w naszej parafii w 
dniach 23 – 25 
września 2016r.  
W piątek wygłosi 
konferencję po 
wieczornej Mszy św.  
W sobotę 
zapraszamy 
narzeczonych i 
małżonków na 
spotkanie, 
konferencje,  
dyskusje. Zaczniemy 

w kościele św. Urszuli o godz. 10 - aż do wieczornej Mszy św. 
W niedzielę o. Ksawery wygłosi na każdej Mszy św. kazanie  
i poprowadzi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.  

 
ZAPRASZAMY  NARZECZONYCH  

I  MAŁŻONKÓW 
Różnych konferencji o. Ksawerego 

można wysłuchać na You Tube. 
Zachęcamy 

Meta Roku Duszpasterskiego 2016/2017 
w parafii św. Urszuli L. w Malborku 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 
Dominuje w naszej społeczności anonimowość sąsiedzka, 

zwłaszcza w nowszej części naszego osiedla. Nie szukamy budowania 
relacji sąsiedzkich. Zamykamy się w gronie najbliższej rodziny 
tłumacząc się zabieganiem, zapracowaniem, pragnieniem 
odpoczynku, nieingerowaniem w sprawy innych ludzi. Współczesne 
media również sprzyjają ograniczaniu sąsiedzkich spotkań.    2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 

Wolą Bożą jest, byśmy nie byli obojętni na siebie nawzajem. Św. 
Paweł w Liście do Galatów zachęca nas: „Jeden drugiego brzemiona 
noście i wypełniajcie prawo Chrystusowe”. (Ga 6,2). Nasi najbliżsi 
to rodzina i sąsiedzi. Wspólnota parafialna to rodziny i sąsiedzi.   
 3. Przemiana (dlatego pragniemy przyjąć następującą postawę:) 

Pragniemy pomóc ludziom w doświadczaniu wartości budowania 
więzi sąsiedzkich poprzez tworzenie okazji do odkrywania tego, co 
nas łączy poprzez fakt zamieszkiwania obok siebie. Powinno to 
służyć odkrywaniu prawdy, że dobre relacje sąsiedzkie leżą u podstaw 

budowania autentycznej i żywej 
wspólnoty parafialnej.  
 DOBRE  

SĄSIEDZTWO  
BUDUJE  
PARAFIĘ 


